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Beschermd wonen oude stijl, 
via de Geestelijke Gezond-
heidszorg (GGZ) in een instel-
ling, gaat voor een grote groep 
kwetsbare mensen tot het ver-
leden behoren. De Chapeau 
Woonkring is een nieuwe 
vorm van beschermd wonen, 
bedoeld voor mensen met een 
psychische aandoening. Dat 
kunnen jongvolwassenen zijn 
en ouderen. Door steun van 
professionele begeleiders kan 
deze groep hun leven zoveel 
mogelijk zelfstandig inrichten. 
Jos van Oyen: “In een instel-
ling wordt alles geregeld, men 
kijkt naar wat deze mensen 

niet meer kunnen. Ze worden 
afhankelijk en vinden geen 
aansluiting bij de samenle-
ving terwijl het zo belangrijk 
is mensen hierbij te betrek-
ken. En daar is het model dat 
ontwikkeld is, op ingericht. 
Een psychische stoornis kan 
iedereen overkomen, maar 
het hebben van deze stoor-
nis is niet zo geaccepteerd in 
onze maatschappij. Het is een 
‘ziekte’ waar men een beetje 
huiverig voor is.”

Het is moeilijk voor te stellen, 
maar deze mensen kunnen 
bijvoorbeeld bang zijn om 
hun post te openen. Eenvou-
dige dingen kunnen voor hen 
een groot probleem worden, 

ze durven geen boodschappen 
te doen. Ze horen stemmen in 
hun hoofd en kunnen daar-
door in een psychose raken. 
Een psychose is een toestand 
waarbij ze het contact met 
de werkelijkheid verliezen. 
Kanne Wiltink: “Mensen met 
een stoornis in het autistisch 

HEUSDEN - Beschermd wonen is sinds 
1 januari de verantwoordelijkheid van 
de gemeenten. Jos van Oyen, directeur 
van de koepelstichting Chapeau 
Woonkringen, voorzitter Theo Nelissen 
en secretaris Kanne Wiltink-Vughts van 
Chapeau Woonkring Heusden vertellen 
wat die verandering inhoudt.

Zelfstandig wonen met wat steun in de rug 
Chapeau Woonkringen biedt een nieuwe vorm van begeleid wonen

spectrum (ASS) hebben ook 
moeite met zelfstandigheid. 
Ze kunnen zich heel moei-
lijk inleven in de emoties van 
anderen, hebben moeite met 
plannen en hebben structuur 
nodig. Ze kunnen angstig en 
depressief worden.” 

Een Chapeau Woonkring kan 
op een willekeurige plek in 
een woonwijk staan. De be-
woners hebben een ‘eigen 
voordeur’, dat is heel belang-
rijk voor hun zelfstandigheid, 
vrijheid en privacy. Een eigen 
woon- en slaapkamer, keuken 
en badkamer. Daarnaast zijn 
er mogelijkheden voor ge-
zamenlijke activiteiten en de 
steun van professionele bege-
leiders. Theo Nelissen: “Het 
is de kunst van de begeleiders 
naderend onheil te signaleren, 
veranderingen in gedrag waar 

te nemen en daarop in te ha-
ken, zodat erger kan worden 
voorkomen. Dit is mogelijk 
dankzij de vierentwintig uur 
zorg, zeven dagen per week. 
Vanaf 21.30 uur kunnen de be-
woners, als het nodig is, met 
een directe verbinding direct 
contact krijgen met een van 
de begeleiders. Dat geeft hen 
een veilig gevoel.” De behan-
deling vindt plaats ‘buiten de 
deur’ via de GGZ.

In een korte fi lm over Cha-
peau Woonkring Uden komt 
een jong volwassen bewoon-
ster aan het woord. Zij vertelt 
openhartig hoe ze het wonen 
daar ervaart. Na jaren in ver-
schillende traditionele woon-
vormen te hebben geleefd, 
kan zij hier zichzelf zijn. Als 
ze teveel prikkels ervaart van 
andere bewoners, kan zij zich 
terugtrekken in haar eigen ap-
partement. Hier leert ze haar 

mogelijkheden ontwikkelen. 
“Ik dacht dat ik niet kon ko-
ken. “Dat kun je wél”, zei de 
begeleiding. Als vrijwilliger 
werk ik nu bij de kringloop-
winkel, in mijn oude beroep 
als verkoopster.” Niet vieren-
twintig uur op dezelfde plek, 
maar meedoen met de maat-
schappij.

Op dinsdagavond 19 mei is er 
om 20.00 uur een informatie-
avond in de Caleidoscoop in 
Vlijmen. De volgende week 
vindt u in de Scherper uitge-
breide informatie over deze 
avond.
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HEUSDEN – Na het succes 
van vorig jaar organiseren 
de gezamenlijke ruitersport-
verenigingen het Heusdens 
Ruiterfestijn 2015. Men kan 
vanaf medio mei inschrij-
ven voor het festijn dat op 
zondag 27 september plaats-
vindt op het terrein van Po-
nyclub de Favorietjes aan de 
Oude Haven te Haarsteeg. 
Op het programma staan 
dressuur en springen. De 
Specials, op de foto kam-
pioene Tesse Janssen uit 
Nieuwkuijk, rijden dit jaar 
weer een bixie-proef in het 
kader van de Open Noord-
Brabantse Speciale Spelen. 
De organisatie is nog op 
zoek naar vrijwilligers die 
kunnen helpen met opbouw 
en afbouw. Meld u via se-
cretariaat@pcdefavorietjes.
nl of via www.ruitersporthe-
usden.nl. Foto part. coll.

Heusdens Ruiterfestijn 

073 - 511 78 11
www.adbouman.nl
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OPEN DAGEN

9 en 10 Mei
De Stichting Chapeau Woonkringen is ontstaan uit een 
initiatief van leden van de vereniging Ypsilon, een vereni-
ging van familieleden en betrokkenen van mensen met een 
psychische aandoening. Chapeau ontwikkelt initiatieven 
voor het realiseren van woongelegenheden die speciaal ge-
schikt zijn voor deze doelgroep. De onafhankelijke stichting 
Chapeau Woonkringen is er om in de verschillende gemeen-
ten in Nederland burgerinitiatieven te helpen, een lokale 
woonvoorziening in te richten waar deze kwetsbare mensen 
zelfstandig kunnen wonen met professionele begeleiding 
van een gecontracteerde (externe) zorgaanbieder. 


